G
S

A

NR 02 2006

ÅRGÅNG 55

MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET
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MÅNDAG 13 FEBR

19:30 RADIOMUSEÉT
GSA

FÖRENINGSINFORMATION
QRO-bladet är Göteborgs Sändareamatörers organ för
meddelanden och information.
Uttalanden och åsikter som framförs i signerade artiklar är
ej GSA:s eller tidningens egna. Osignerade artiklar tas
enbart in med godkännande av QRO redaktören som då
också tar ansvar för den osignerade artikeln..

Föreningen Göteborgs Sändareamatörer har adressen
Postbox 230, 435 25 Mölnlycke.
Adressen till GSA:s hemsida:
http://www.sk6gsa.se
Kontaktman är SM6ETR Lars Westerlund,
tel 031/21 83 23

Redaktör och ansvarig utgivare är SM6UQP, Robert
Roos, Fjällviolen 2, 424 48 Angered tel: 031 – 330 38 15.
Redaktionen innehar utgivningsbevis - Nr 26 073.
Ställföreträdande redaktör : SM6NEF - Marieanne

Medlemsavgiften för år 2006 är 270 kr inkl QRO och
rösträtt. Familjemedlem 150 Kr exkl. QRO och inkl
rösträtt. Stödmedlem 50 Kr exkl. rösträtt och exkl. QRO.
Pengarna insättes på föreningens PostGironr: 42 20 64-6.
Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap
i föreningen varpå inbetald belopp återsändes.

Eftertryck mm får enbart ske med villkoret att källan :
Göteborgs Sändareamatörer – QRO NR och årgång anges.
Artiklar till tidningen får vara skrivna precis hur som
helst. Inga konstiga reklambyråkrav eller annan ologiskt
tjafs, såsom krav på färg, upplösning med mera föreligger.
Bilder kan få vara i valfri digitalt format.
JPG,GIF,TIF,EMF,WMF etc. går utmärkt. Vid vanliga
foton vänligen bifoga frankerat svarskuvert för retur.

Bidrag till repeatern SK6SA/R och andra frivilliga bidrag
insättes på samma postgironummer. Frivilliga bidrag
mottages med stor tacksamhet.
Månadsmöten hålls i Radiomuseet, Anders Carlssons gata
2 (Lundbystrand) andra måndagen i månaden klockan
19.30

Bidrag kan skickas till QRO@SK6GSA.SE
Manusstopp är kring den 20:e varje månaden innan QRO
utkommer. För ej beställt material ansvaras ej.
SK6AG / SK6GSA
Klubbstugans adress är Gamla Boråsvägen 2.
Tel öppet-hus kvällar: 031 – 472 599
(031-GSA 599 från mobiltelefon)
GSA-nätet
GSA-nätet och kvällsbulletinen sänds över repeatern
SK6SA/R (RV52 / R2, frekvens 145,650 MHz) varje
söndag kl 20.00 utom vid sommar- och helguppehåll.

Valberedning 2006
SM6CUF Ragnar
SM6LUX Jörgen
SM6EHL Martin

031-12 08 01
031-330 74 09
031-29 65 54

Revisorer 2006
SM6YAT Erik
SM6LUX Jörgen
SM6TEU Lennart

070-3535746
031-330 74 09
031-29 05 14

Repeaterfrekvens för GSA´s 10 met.repeater
29680 / 29,580 ut/in

Sedan 1923

STYRELSEN 2006
Ordförande SM6ETR
v. ordförande SM6NEF
Sekreterare SM6XYY
v sekr
SM6VYP
Kassör
SM6UTB
Ledamot
SM6VAT
Ledamot
SM6VHZ
Suppleant.
SM6YML
Suppleant
SM6UQP

Lars Westerlund
Marieanne Sandin
Jan Persson
Valentin Eriksson
Thomas Karlsson
Stefan Karlsson
Dick Lindgren
Sven-Olof Molén
Robert Roos

Tänkvärd tanke:
Min bäste vän är den som tar fram det bästa ur mig!
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031- 21 83 23
031- 40 47 72
031- 48 74 03
031-331 60 97
031- 48 50 21
0303-542 02
031- 48 49 02
031- 48 85 46
031- 330 38 15

QSL

ORDFÖRANDE
ORD

MANAGER
INFORMERAR
Vår QSL manager Rickard – SM6YOU
låter hälsa att många QSL kort inte är
uthämtade ännu. Se gärna efter om din signal
finns med i listan nedan. I så fall har du QSL
kort att hämta hos Rickard. Ett bra tillfälle till
att hämta upp dina QSL är GSA månadsmötet.

Hej alla glada amatörer.
Välkomna till år 2006. Vi har ju redan inlett
det nya året med ett månadsmöte ute vid
radiomuseet. Denna gång fick vi efter mötet
höra vad SM6XNO hade i beredskap för oss
under det kommande året. Mer härom finns att
läsa på annan plats i denna eminenta tidskrift.

Följande personer/klubbar har QSL
kort:SA6AEN SK6AG AW FL RM SUB
SM6AFL AMR ANK APB APH AUB AWL
BCD BDM BIF BLF BRH BRV BUY BXD
CAS CBX CDN CIY CJH CMD COT CPI
CRA CRB CSO CUD CUK CXG DED DEP
DFO DID DIP DJE DJR DMF DOB DOI DPT
DU DUK DVG DVZ DWH DWO EAN EDD
EDG EEL EGW EHL EHQ EHX EJI ENG
EOM EPN EQI EQO ETA ETR ETY EUP
FBQ FDF FEG FFB FGR FJB FJU FLL FMB
FNW FPC FRJ FSK FVK FYQ FZD FZO
GNC GQO GQW GSA HBI HGA HMX
HUG HVR IEW IJI IJM IPY IQO IRI IVA
IWZ JTU JVI JVU KBO KBR KFC KIA
KIW KLF KOI KOK L LFJ LOC LQZ LTY
MDH MHE MHX MLY MNS MOJ MRE
MWK MYF NGG NGW NJS NKG NRG
NSB NVK NVM NXQ NZA NZB OAI ONS
OOQ ORY OWJ PAH PDW PKK PMU POG
PUP PVK PWQ RBC RNF RPZ RRY RSC
RSW RTN RXA RXX RZ SCM SHF SJU
SSP TEI TFS THB TIB TMU TND TSA UAF
UEA UHR UJQ UJX UNC UQJ VAU VIR
VKE VKM VSR VTR VUD VWG VWT
WBG WHT WHU WKK WU WYN WZR
WZY XVC YEG YIN YJG YOU YWR ZM

Till nästa månads möte har redan vår DL6,
SM6KAT, Solveig bjudits in. Som
representant för SSA får hon, som vanligt;
februaris månadsmöte på sig att till GSA:s
medlemmar visa upp vad SSA står för och
svara på frågor i detta ämne.
Bingolottoverksamheten har återupptagits
igen. Denna gång kommer lotterna hem till
prenumeranterna i brevlådan från Folkspel
direkt. En utmärkt service. Dessa lotter ger ett
gott bidrag till vår ansträngda klubbkassa. De
som vill vara med och spela och köpa sina
lotter så att föreningen får en del av lottpriset
kan ta kontakt med mig på antingen skype:
SM6ETR eller via e-mail: sm6etr@sk6gsa.se
eller ringa mig på 031 – 21 83 23.
Ostindienfararen Götheborg seglar vidare, nu
med tre radioamatörer ombord. Mer om detta
på annan plats.
10-metersrepeatern är nu åter fullt QRV. Mer
om detta på annan plats.

Understruken = Har en hyffsad bunt att hämta.
Fetstil = Ny bokstav/Prefix
* = Har inte hämtat kort på 6 månader (vilket
betyder att om denna person har en stor mängd
kort finns de ej att hämta på GSA-Mötena utan
förvarning, utan kan då vara arkiverade hos
qsl-managern.

Ha det bra och krama varandra i trafiken, kör
mjukt från Lasse SM6ETR
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STYRELSE INFORMATION
MÅNADSMÖTE
Plats: Radiomuseet
Datum:
2006-01-09
Deltagare: c:a 17 medlemmar och 3 gäster: SM6YOU, SM6FMC och SA6AIG.
Start c:a 19:40
Ordförande SM6ETR förklarar mötet öppnat och läser upp agendan som godkännes av deltagarna.
Ordförande hälsar alla medlemmar och gäster välkomna.
Nycklar till GSA-stugan: SM6VHZ informerar om hur arbetet med låsbytet i GSA-stugan fortskrider.
Priset för nyckel till enbart ytterdörren föreslås till 250:- och nycklar till både ytterdörren och
radio-shacket till 350:-. Återlämnade gamla nycklar kommer att ersättas med 50:- för en eller två
nycklar.
Anledningen till dessa låsbyten är att det finns för många nycklar på drift.
Nya såväl som gamla nycklar handhavas av SM6NEF.
Diplomet för EM-2006: SM6YOU Rickard informerar om att det nu finns en hemsida ( sm6.se/EM )
där utförlig information finns att hämta.
Det vandringspris, Öltunnan, som SM6AEN instiftade 1960 och fastställde reglerna för, har vunnits av
SM6YOU med c:a 1100 QSO under en 30-dagars period under 2005.
Kursverksamheten för 2006: SM6XNO har bestämt att nästa kurs i radioteknik kommer att starta med
uppropet den 2006-01-25 kl 19:00 i GSA-stugan. För närvarande är c:a 7-8 seglare anmälda och
ytterligare ett antal andra personer har prel. anmält sig för deltagande.
Styrelsen avtackar SM6XHZ för den tid hon har varit suppleant i styrelsen och även ansvarig för vår
”kaffé-verksamhet” , med en blomma och och kram från vår ordförande SM6ETR.
SM6YML tillträder som ersättare för SM6XHZ.
Övriga frågor.
Ostindiefararen Götheborg kommer preliminärt att lämna Brasilien den 10/1 2006 kl: 14:00 och
om de störningar som tidigare har omöjliggjort vår amatörradioverksamhet har åtgärdats så
kommer verksamheten att återstarta på 14.245 Mhz och 21.345 Mhz. PSK31 kommer att
förkomma på frekvensen 14.070 Mhz.
Detta under förutsättning att de radioamatörer som finns ombord får tillfälle att avvika från sina
ordinarie arbetsuppgifer på fartyget.
SM6LUX kommer under en försökstid att läsa SSA-bulletinen på kortvåg, 28.600 Mhz USB. Tiden
kommer att bli c:a 19:30 på söndagar, d.v.s. en halvtimma före vår ordinarie utsändning på 2meters repeatern. När vår 10-meters repeater är ordnad så kommer kortvågsverksamheten att
flyttas till denna frekvens.
Mötet avslutades c:a 20:30

sekreterare: SM6XYY
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SM6XNO
I huvudet på en gammal gubbe
Efter förfrågan från Lasse SM6ETR om jag kunde hitta på något till månadsmötet i
januari eftersom vi inte hade någon föredragshållare, svarade jag "skall försöka". Sagt och
gjort. Jag tänkte på en del saker jag hört om önskemål om aktiviteter e.t.c.
Jag skev ned en del stödpunkter och resten fick bli rent spontant.
Efter detta möte fick jag ett E-Mail från Marieanne (SM6NEF) om att skriva detta även i
QRO Bladet.
Så här kommer nu mina tankar igen.
En lite skara medlemmar har talat om "Topp styre" Om klubben för inbördes beundran
e.t.c (Själklart är det en liten minoritet)
Vidare har det talas om: Varför inte "delegera" mera? För att tillfredställa allas behov har
jag tänkt ut en hel del saker som går att få andra medlemmar att ta sig an.
Temat för kvällen blev alltså GSA in i 2006. En medlemstillvänd förening.
Jag började med att tala om aktiviteter som vi kunde utöva i klubbstugan !
1. Byggkvällar där vi kunde fortsätta med att bygga de Dopplerpejlar som vi påbörjat
tidigare.
Vidare kunde dessa testas på en Rävjakt till våren på 2 Meter. (Här behöver vi folk)
Mera byggen. På förslag är ett Labbaggregat som både är spänning- och strömreglerat
Bygga om gamla 27 Mhz stationer för att köra 10 Meter FM samt vår 10 Meters repeater.
2. Inför vår sedvanliga Fieldday talade jag om familjerallyn, poängpromenad, skattjakt
e.t.c
Alltså för barnfamiljer och inte så radiobitna :-)
3. Slutligen sa jag att jag anser mig ha en mycket bra relation till föreningens styrelse samt
till de flesta av föreningens medlemmar och kan då fungera som ett "Medlems ombud".
Många kanske har bra saker att tillföra, men av en eller annan anledning inte har den
förmågan att framföra detta på ett bra sätt!
Här kan många dolda talanger komma fram med saker de ligger och tänker på.
Vidare kan kritik framföras utan att man själv behöver framstå (Jag tror här finns ett
mycket stort behov)
Jag vill avsluta detta med att min förmåga att framföra saker i text är utomordentligt dåligt
var på ni får skylla er själva för att ni inte fick höra detta på mötet! :-) Min röst är mitt
bästa redskap.
73 De "Den där XNO"
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EM-DIPLOM
EM i Friidrott går i år i Göteborg under tiden 6 – 13 augusti. SK6AG kommer i samarbete
med SK6AW att köra specialsignaler under året. 7S6EM (SK6AG) och 8S6EM (SK6AW) är
huvudsignalerna. En joker SA2006EM kommer också att vara aktiv under aktivitetsdagarna,
men kommer i huvudsak att köras den 6:e varje månad.
Under fredagen den 6/1 kördes första etappen av EM 2006 aktiviteten igång.
Med tanke på att vi fick klartecken dagen före så blev det lite svårt att samordna och få tag på
operatörer, men SM6ETR, SM6IQD och SM6YOU/4 körde totalt strax under 500 qso hyffsat
jämnt fördelat på 80/20/17 meter.
Vi har ljudfiler från alla operatörspass på hemsidan, som vi fått bl a av OE3KLU, så där kan
man provlyssna pileupen, kanske en liten motivationshöjare för dig som funderar på att boka
signalen i februari?
Det behövs absolut ingen övermäktig anläggning med flera kilowatt och riktantenner för att
köra, det bevisades i januari då 100w och hembyggda trådantenner räckte till flera timmars
pileup.
Schemat ser ut som så att vi kör med SA2006EM den 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 och 6/6.
Den 1/7 - 13/8 kör vi huvudsakligen med 7S6EM (SK6AG) och 8S6EM (SK6AW), men även
SA2006EM kommer fortfarande att vara bokningsbar för båda klubbarna.
Nästa aktivitetsdag blir måndagen 6/2, då vi kör ett 24-timmarsrace till (dygnet i UTC-Tid),
med specialsignalen SA2006EM.
Är du intresserad av att aktivera signalen på något band under ett par timmar? Underbart! Hör
av dig till SM6YOU/Rickard som samordnar bokningarna. sm6you@sk6aw.net eller 0703075240. Boka gärna före den aktuella dagen, eftersom bokningsansvarig själv planerar att sitta
med pileup under större delen av dagen.
Kommer dock att ha mobilen på, och ringer tillbaks så fort som möjligt om jag inte kan svara.
Efter den 1/7 när det drar igång på allvar, kommer bokningen av signalerna att vara "live" på
internet, dvs. man kan boka själv när man känner för att köra.
För mera information och aktuella bokningar, se "Crew area" på http://sm6.se/em
MVH
Rickard SM6YOU
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JULRESA
Kort sammanfattning av resa till / från SM3 julen -05
Mobilkörning på 160 iordningställdes.
Jag fick med kort varsel en fråga om jag ville låna ett mobil PA av Volvo Cars.
Svartet blev JA, men skulle jag våga använda det ?
PAet är av märke SGC, modell SG-500.
I antennens matiningspunkt har jag en konding till jord på 500pf "och några hundra volt" för att
ordna till avstämningen, skulle kondingen klara PA ?
Utan konding var anpassningen ca 1:2.
PAet monterades. Resan började med att köra barfota, flera stns avverkades SM / LA.
När jag befann mig i trakten av Skara blev det SM2HDF i Lycksele, nästan ett DX för mig.
Senare på kvällen körde jag MM5DWW och MM0SJH båda på Orkneyöarna, det kändes oxo som
DX.
Vi hämtade upp svärmor i Tibro, fortsatte sedan mot SM0.
Killarna på bandet körde även en TF3, jag hörde att han fanns där, men kunde inte läsa honom.
Övernattning skulle ske i SM0, men strax innan vi var framme kom en Polisbil upp efter mig och
tände sina blink-lampor och tjut, det var bara att stanna, men varför stannade han mig.
Två Polismän närmade sig bilen, den ene kom fram, den andre stannade en bit bakom min bil.
Han sa: Godafton, hur är läget här då !!!
Nu blev jag osäker, hade jag kört mot rött ljus, gjort felaktigt filbyte ?????
Jo, läget är bra, sa jag.
Jag fortsatte med: Vad har jag gjort för fel ?
Får vi se körkortet sa han, det fick han, sedan gick han tillbaka till polisbilen.
Fortfarande stod en av poliserna fortfarande lite bakom min bil.
Jag klev då ut ur bilen och gick fram till den polis som inte gick fram till oss och sa:
varför stannar ni mig, har jag kört fel, så tala då om det.
Det blev en stunds stystnad, och jag tänkte, vad faaan tänker de göra.
Nu kom polisen ut ur polisbilen och sa körkortet är OK, bilen likaså.
Nu upprepade jag frågan, varför stannar ni mig, har jag kört fel.
Tystnad igen, sedan kom det: du har ju så konstiga antenner, den höga antennen har vi inte sett
någonstans tidigare.
Och dessutom liknar en av antennerna våra antenner, han pekade på min GSM-antenn.
(Mina ant var 1. Mobil GSM
2. GPS
3. Duobandspinne för 2/70
4. Pinne för 160 meter).
Nu förklarade jag i korthet vad antennerna används till, och att jag var radio-amatör.
Då sa en av poliserna: Då förstår vi.
Det hela avslutades med att de sa God jul med många radiokontakter.
Nästa dags resa blev utan XYL och svärmor, jag fortsatte att köra barfota.
I Iggesund blev jag hembjuden till SM3DBU/Leif på en kopp kaffe.
Resan fortsatte, PA eller inte PA ????
SM3LIC ropade in, han var gööör stark, efter en stunds prat om PA eller inte PA körande
beslutade vi att det är klart att jag skall göra rökprovet, med halva effekten d.v.s. 250watt output.
forts.→
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JULRESA
PAet kopplas in, fint säger –LIC, du blev starkare, det funkar bra.
Så pratar vi vidare, allt känns bra, kondingen håller.
Så hände det: Vad svag du blev, säger –LIC.
Det som inte fick hända, hände, jag har skjutit kondingen,
Jääädrar, och jag som har så många mil ytterligare att avverka innan jag är i GBG igen.
Väl uppe i Husum tog jag kontakt med flera hams med avsikt att få tag på en ny, och ännu kraftigare
konding.
Ett av samtalen gick på 2 meter, efter avstlutat QSO blev jag uppropad av SM3XRA som bor en bit
norr om Kramfors.
Jag har några kondingar som ligger en en låda, de tål 20 KiloVolt, lyckan var gjord.
Nästa dag åkte jag ner till SM3XRA / Bengt, och sonen SM3VAC / Magnus, vilken fin anläggning
de har, jag har under mina resor besökt många amatörer, men detta var nog rekord i antalet riggar,
antenner, perfekt ordning på allt.
Källaren var perfekt inredd, en radiostuga en bit upp i berget var lika perfekt inredd, ett mindre hus
på tomten som nu var klubbstuga.
De har en klubb som har callet är SK3GM.
Har ni möjligt att besöka SM3XRA / SK3GM, så missa inte möjligheten.
Många höga berg skymmer en del på höga QRGn, men trots höga berg funkar det bra.
Den nya kondingen löddes fast, grandios låg SWR.
Jag åkte tillbaka och kände mig nöjd med dagen, tog bild på SM3BIZ och SM3JLAs fina antenner
och QTHn.
På resan till GBG funkade PA och konding fint hela tiden, jag körde F5BBY och DL5RBW och en
del SM.
PAet löste ut några ggr, dioden visade "Curr" förmodligen är något med ström att göra, men sedan
funkade det ända till Lilleby.
Jag har ännu inte provat med att köra 500 watt ännu, det görs till veckan tillsammns med personal
från Volvo Cars.
Antalet körda stns blev 21 st.
Antalet QSO blev 31 st. (alla på 160 meter/mobilt)
Ett stort Tack till SM3XRA som ordnade kondingen !
de -IQD/m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::
060111
Se texten ovan:
Jag har ännu inte provat med att köra 500 watt ännu, det görs till veckan tillsammns med personal
från Volvo Cars.
Provet har nu genomförts:
Bilen elektronik m.m. påverkades INTE av Hf-en.
Men, det blev en brinnande låga i toppen på antennen när vi passerade ca 375 watts nivån,
vid 500 watt var lågan ca 1,5 cm hög.
Numera förstår jag vad som menas med KÖR, SÅ DET RYKER.
de SM6IQD
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10 METERS
REPEATERN

FRÅN QRO
REDAKTIONEN
Ibland går tiden bara för fort! Februari redan…
Mycket har hänt den senaste tiden och mycket
mer kommer att hända. Men för att hålla er kära medlemmar – på sträckbänken ytterligare
en stund; får ni avvakta till nästa QRO för att
själva kunna se vad det är som har hänt. HI. En
sak är säkert: QRO redaktionen är tämligen
övertygat om att ni medlemmar kommer att
uppskatta denna mystiska ändring som vi
pratar om. En annan nyhet är att den ena
halvan av QRO redaktionen numera har valt att
se representativt ut igen… Ja att NEF alltid sett
representativt ut vet väl alla, nu pratar vi om
den långhårige drufsen – UQP, som faktiskt
gått och klippt sig. Ja du läser rätt: UQP har
gått och blivit korthårig igen. Och som det ser
ut nu en bra tid framöver kommer han nog att
förbli korthårig igen. Anledningen till detta
beslut förblir mystiskt och enbart utrymme
gives till vilda spekulationer från både siare
och andra vågade hams. – HI. En mindre rolig
nyhet är att QRO råkat illa ut hos tryckeriet…
Jaha, denna gången bär QRO redaktionen inte
skulden alltså. Men även här ser det ut att
hamna in i sina gamla gängor igen. Hur? Tja
det återstår att se när ni fått marsnumret av
QRO kommer ni att förstå. Till dess, var rädda
om varandra! Vi ses i det spännande MARS
numret!

10-metersrepeatern åter QRV.
Denna repeater har inte vara riktigt frisk den
senaste tiden. Det som har hänt när man försökt
att öppna den är att den har startat men det enda
ljud som har hörts är ID:n och treklangen. Inget
prat har hörts.
Nu ha detta lagats, det var en liten IC som hade
pajat. Vid reparationsarbetena passade vi på att
byta ut mottagaren. Den som vi satte dit är av
fabrikatet Mimax och har de filter som ska vara
på detta band. Detta innebär att de sändare som
svingar mer än tre KHz plus minus kommer
brusspärren att klippa på.
Den korrekta åtgärden för att förhindra detta är
att justera ner svingbegränsaren i era sändare.
Själv har jag en IC-735 och det gick mycket lätt
att göra detta. Det som först fordras är att man
har manualen. Där brukar det stå var man
justerar detta.
Den som vill ha hjälp med justeringen kan
kontakta mig.
Tyvärr finns det ett nätbrum ut från 10-msändaren och detta ska åtgärdas så snart jag
hinner.
Kör mjukt från Lasse SM6ETR

O
R
Q
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ÖLTUNNAN

Obs!
Öltunnan vanns av SM6YOU, Rickard, för andra året i rad.
Rickard utmanar med 6 st öl till och garanterar att det inte blir
Pripps blå!! Det är alltså 12 st burkar , som står på spel!!!
I år får EM-signalerna 7S6EM och SA2006EM också räknas
för öltunnan!

Öltunnan är ett ständigt vandrande pris i GSA:s årliga aktivitetstävling. Alla licensierade
medlemmar i GSA är berättigade att deltaga.
TÄVLINGSTID: 30 dagar i följd under ett kalenderår. Denna period kan påbörjas vilken dag
som helst under året fram till den 2/12.
POÄNG: Varje tvåvägs-QSO ger 1 poäng. Ett QSO anses komplett om rätt call antecknats i
loggen och korrekta RST-rapporter utväxlats. Alla amatörband och alla trafiksätt är tillåtna.
SAMMA MOTSTATION får räknas endast en gång per band och dag. Test-QSO gäller ej.
Repeater-QSO är OK, om de utväxlats över GSA:s repeater. Endast singelop. trafik är tilllåten.
TÄVLINGSLOGGEN skall innehålla: datum, call, tRST, rRST, band och mode. Loggen skall
sändas till GSA:s postbox senast den 10/1 eller överlämnas till januarimötet. GSA:s
tävlingsjurys beslut kan ej överklagas.
VINNAREN får öltunnan på ett år, sex skarpa Pripps samt en graverad plåt med årtal, call och
poäng, som spikas på tunnan.
Vinnaren är skyldig tillse att tunnan återlämnas till GSA eller till nästa vinnare efter ett år.
Tunnan får ej utsättas för fukt, då den kan spricka vid senare torkning.
LYCKA TILL!
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LÅSBYTE
Låsbyte
Nu är det dags att byta lås i klubbstugan. Det gäller både ytterdörren och radiorummet. Vill man
ha en nyckel bara till ytterdörren så kostar den 250:- och vill man ha till ytterdörr och radiorum så
kostar den 350:-. Denna gång blir det nycklar med ett spärrat ämne. Har man gamla nycklar och
lämnar tillbaks dessa så får man 50.-/st.
För att vi skall slippa att ha ett lager med nycklar, så ber jag er att maila till mig om ni är intresserade av nycklar. Vi beställer så många nycklar, som vi vet går åt.
-NEF Marieanne

sm6nef@sk6gsa.se eller telefon 031- 40 47 72
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Gångbar bortförklaring hos XYL…
Under månaden som gått fick jag ett email från en QRO-läsare som gav mig följande utmaning:
”Hej UQP, du som är vitsig och kan en del om olika saker… Jag behöver en gångbar och omöjlig
att bemöta argumentation mot min XYL för att kunna motivera ett krogbesök. Har du något på
lager? Jag tycker mest om öl!
-Svar:
Tja vad sägs om detta lilla föredrag som du kan hålla för din XYL där hemma…
En buffelflock kan inte röra sig snabbare än den långsammaste buffeln. När flocken jagas av ett
rovdjur är det alltid det svagaste och långsammaste djuret som dödas först. Detta är moder natur
egna urvalsprocess som dessutom är bra för flocken eftersom den genomsnittliga hastigheten och
flockens hälsostatus ökar. På samma sätt fungerar den mänskliga hjärnan. Hjärnan kan inte fungera
snabbare än den långsammaste cellen. Nu vet vi ju alla att alkohol dödar hjärnceller. Naturligtvis
följer moder natur som urvalsprocess, och därmed dödas den svagaste hjärncellen först. På detta
sättet kan en regelbunden ölkonsumtion eliminera dom svaga cellerna och på så sätt medverka till
att hjärnan blir såväl snabbare som effektivare. Teorin kan befästas med beviset om det faktum att
man känner sig smartare efter endast ett par öl i goda vänners lag… HI

För er som önskar gynna klubben och själva riskera att vinna högvinsten
bör kontakta vår vördade ordförande Lasse – SM6ETR!
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GLÖM INTE…

4 2 2 0 6 4 - 6

Medlemsavgift 2006 för
SM6??? – ditt namn

2 7 0

Att betala in medlemsavgiften för i år!

Klubbens postgiro nummer : 422064-6
GLÖM INTE ATT ANGE SIGNAL & NAMN
vid inbetalningen!
För familjemedlem betalas 150Kr
Samt för stödmedlem (erhåller ej QRO) 50Kr
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VEM ÄR VÅR QSL MANAGER?

QRO redaktionen haffade vår nya QSL manager mitt i hetluften för inte så länge sedan.
Det rådde full kalabalik med öppningar på både 2M och 70CM när redaktionen fick tag på
Rickard som då satt uppe på SK6AW och körde så det rykte i etern…
Rickard Dahlstedt är det kompletta namnet på vår nya QSL manager som besöker GSA
månadsmöten som en SSA-service för våra medlemmar. Hans signal är SM6YOU och är livtids
fånge nummer 367 (alltså livtids medlem i SSA) – HI. Att Rickard brinner för att köra olika tester
råder det ingen tvivel om. Enär eder utsände tillfrågade Rickard om han har några andra intressen
förutom amatörradio blev svaret spontant: ”VA? Kan man ha andra intressen” – HI!
När vi pressar Rickard lite försiktigt om att många av oss har ju även andra intressen får QSL
manager klämt fram att han gillar att bygga antenner! Tja, vi får väl anse detta som ett ”annat
intresse” då då! HI På frågan om det är någon form av specifik antenn han fastnat för blir svaret:
nej jag gillar alla former och typer av antenner och föredrar helt klart sändbara antenner!
Rickard´s huvud klubb där han är som mest aktiv är – som den observante läsaren redan kunnat
klura ut – SK6AW. Klubben har nischat sig på att köra tester av de olika slagen och en stor del av
våra kända ”test-fanatiker” hittar man i klubbens medlemsregister förstås.
SM6YOU är dock inte enbart aktiv från SM6-land. En snabbkoll hos SSA callbok avslöjar precis
som han själv avslöjade att han även är aktiv från SM4-land.
Avslutningsvis märker eder journaligist ( ja det är inte felstavat ) att SM6YOU inte har tid att
prata med mig längre eftersom den ena pile-up avlöser den andra och blir tvungen att släppa mitt
jounaligistiska järngrepp om honom – HI.

PS: Hur man kontaktar vår QSL manager
kan ni se på sida 12!
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VEM GÖR VAD 2006 ?
Funktionärer/aktiviteter
Antenngrupp
APRS ansvarig
Bibliotekarie
Byggkvällar
Cw-övning
Diplommanager
GSA-nät
Internetfrågor
Internetfrågor 2
Lotteri
Materialförvaltare
Medlemsregister
Nycklar radiorum/stugan
QRO-redaktör
QRP-sektion
Radiosamband, ansvarig
Repeateransvarig - SK6SA
Vice Repeateransvarig - SK6SA
Stationsföreståndare - SK6AG
Vice Stationsföreståndare - SK6AG
Stugvärd
Tekniklärare
Tekniksekreterare

SM6YOF Jan-Inge
SM6YVB Björn
SM6RQN Nisse
SM6VJK Mikael
SM6RQN Nisse
SM6VJK Mikael
SM6ETR Lars
SM6UQP Robert
SM6VYP Valle
SM6RQN Nisse
SM6VHZ Dick
SM6NEF Marieanne
SM6NEF Marieanne
SM6UQP Robert
SM6NEF Marieanne
SM6VJK Mikael
SM6UQP Robert
SM6ETR Lars
SM6XNO Leif
SM6ETR Lars
SM6XNO Leif
vakant
SM6XNO Leif
SM6XYY Janne
SM6VFZ Daniel

SSA funktionärer & kontaktpersoner
SSA Ordförande
SM5XW Göran
QSL-manager
SM6YOU Rickard
QSL-manager, Angered
SM6VHZ Dick
DL6
SM6KAT Solveig
Vice DL6
SM6HNS Dick

0705 - 25 55 00
54 89 96
48 26 09
88 33 00
48 26 09
88 33 00
21 83 23
073 - 714 21 30
331 60 97
48 26 09
48 49 02
40 47 42
40 47 72
073 - 714 21 30
40 47 72
88 33 00
073 - 714 21 30
21 83 23
708 06 08
21 83 23
708 06 08
708 06 08
48 74 03
51 22 80

08 - 500 111 73
031 - 23 28 99
031 – 48 49 02
0300 - 610 48
0520 - 44 14 60

Samtliga SSA funktionärer har SIGNAL@SSA.SE som e-post adress där ”signal” ersätts av
respektive signalinnehavare
Tillika har samtliga GSA funktionärer SIGNAL@SK6GSA.SE som e-post adress.
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SISTA SIDAN

Det är inte bara höst och vinter som är tråkiga…. HI
Vi syns i mars igen!
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